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Урок 1

Вступ.  
Християнська етика — наука про 

християнську мораль

Господь добрий та праведний, тому 
грішних навчає в дорозі, —
Він провадить покірних у правді,
і лагідних навчає дороги Своєї!

Пс. 24, 8–9

Отче наш
Я чув, як в келії простій
Старець молитву говорив чудесну:
«Отець людей! Отець Небесний!
Величне ім’я хай Твоє 
Святиться нашими серцями!
Хай прийде царствіє Твоє
І воля Твоя буде з нами.
Насущний хліб для нас пошли
Своєю щедрою рукою;
І як людей прощаєм ми,
Так нас прости, нас, 
Недостойних пред Тобою.
Твоїх дітей, Отець, прости,
І від лукавого звільни». —
Монах моливсь так до хреста,
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Лампадки світло ледь сіяло,
А серце трепетне старця
У грудях радісно стискалось.

    Архієпископ Анатолій

а щО пОтім?
Одного разу до святого Филипа Нері прийшов молодий студент, що 

мав намір студіювати право.
— Я такий щасливий, буду вивчати право, стану високоосві ченою 

людиною.
— А що потім? — спитав святий Филип.
— Потім стану відомим юристом, здобуду славу.
— А що потім?
— Стану багатим, збудую собі гарний дім.
— А потім?
— Потім оженюся, буду жити у достатку аж до похилого віку. 
— Франциску, а що потім?
— А потім умру, як і всі.
— А що потім?
Юнак захвилювався, але з повагою відповів:
— Потім буду чекати на результат присуду наді мною.
І тут раптом зупинився. Не міг продовжувати. Це питання святого 

спричинило те, що юнак змінив свої плани на майбутнє.
Поль Дж. Вортон

мОтузка для пОвітрянОгО змія
Один хлопчик змайстрував повітряного змія, вийшов у поле і за-

пустив його. Піднявся над землею Змій і зрадів, що так високо літає і 
все бачить!

Раптом він помітив, що неподалік від нього літає ще один повітря-
ний змій.

— Гей! — гукнув він йому. — Привіт!
— Добридень! — відповів той.
Було помітно, що той змій набагато старший за новоствореного Змія.
— І як тобі в небі? — запитав Старий Змій.
— Чудово! — з радістю відповів Молодий Змій. — Краще і бути не 

може!..
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Мудрість як Божий дар

Покиньте глупоту —
і будете жити,
І ходіте дорогою розуму!

                Пр. 9, 6

цар сОлОмОн

Соломон, при вступі на царський престол, приніс Богові тисячу 
жертв. Вночі після цього Бог з’явився йому уві сні та мовив: «Проси, 
чого ти бажаєш, Я дам тобі». «Господи, — відповів Соломон. — Ти по-
ставив мене царем, а я отрок малий. Даруй же мені розум, щоб управ-
ляти народом Твоїм».

Відповідь Соломона була угодна Богові. І сказав Господь: «За те, що 
не просив у Мене ані довгого життя, ані багатства, ані перемоги над во-
рогами, а просив розуму, щоб управляти народом, Я даю тобі мудрість 
таку, що подібного тобі не було і не буде. І те, чого не просив, Я даю 
тобі — багатство і славу. А якщо виконуватимеш заповіді Мої, дам тобі 
і довге життя».

Свою мудрість Соломон показав насамперед на суді. Невдовзі після 
воцаріння його прийшли до нього на суд дві жінки. Вони жили в од-
ному домі, і в кожної було по немовлятку. Вночі одна з них ненароком 
задушила своє немовлятко і підклала його іншій жінці, а живе у тієї 
взяла собі. Вранці жінки стали сперечатися: «Жива дитина моя, а мерт-
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ва твоя», — казала кожна. Так сперечалися вони і перед царем. Вислу-
хавши їх, Соломон наказав: «Принесіть меч».

І принесли меч цареві. Соломон наказав: «Розрубайте живу дитину 
навпіл і віддайте половину одній і половину іншій». Одна з жінок при 
цих словах вигукнула: «Віддайте краще їй дитину, але не вбивайте її!».

Інша ж, навпаки, казала: «Рубайте, хай не дістанеться ні мені, ні їй».
Тоді Соломон сказав: «Не вбивайте дитини, а віддайте її першій 

жінці: вона її мати». 
Народ почув про це і став боятися царя, тому що всі побачили, яку 

мудрість дав йому Бог.
Мудрість свою Соломон проявляв і в управлінні народом, і в усіх 

інших царських справах. І поширилася про нього слава за межі єврей-
ської країни.

Виконуючи заповіт свого батька Давида, Соломон взявся за побудо-
ву храму Божого в Єрусалимі. Місцем для нього вибрав гору Моріа, яка 
була вказана ще Давидові і на якій Авраам приносив у жертву Ісаака. 
Храм будували сім з половиною років майже сто вісімдесят п’ять тисяч 
робітників. Його було зведено за зразком Мойсеєвої скінії: ділився на 
Святе Святих, святилище і притвор, але був ширшим і гарнішим. Стіни 
храму викладено з каменя, ззовні — білим мармуром, а всередині — 
золотом. Усі храмові приналежності для Богослужіння були золотими.

Коли храм було збудовано, Соломон закликав до освячення його усіх 
старійшин і багато людей. Під звуки сурм і спів духовних пісень було 
внесено Ковчег Заповіту. Слава Господня у вигляді хмари наповнила 
храм, так що священики не могли продовжувати Богослужіння.

Тоді Соломон зійшов на своє царське місце, впав на коліна і, підніс-
ши руки, молився Богові, щоб Він у цьому місці приймав молитви не 
тільки ізраїльтян, але й язичників. По завершенні цієї молитви зійшов 
з неба вогонь і попалив жертви, приготовлені у храмі.

Царювання Соломона було мирним і щасливим. З далеких країн 
приходили в Єрусалим, щоб подивитися на царя і послухати його муд-
рості. Цариця Савська, почувши про славу Соломона, прийшла випро-
бувати його загадками. Пересвідчившись у його мудрості, вона сказала: 
«Нехай буде благословенним Господь Бог твій, який благоволив поса-
дити тебе на престол Ізраїлеві!»

3 кн. Цар. 3–11
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ли йому вслід образливі слова, а бабусі, які сиділи на лавці, про щось 
перешіптувалися, коли той проходив повз них.

Цей чоловік жив одинаком, Олексій ніколи не бачив у нього гостей, 
навіть не помічав, щоб він із ким-небудь розмовляв: і діти, і дорослі — 
всі сторонилися його.

Важко дихаючи, повільним кроком сусід увійшов до під’їзду і почав 
повільно підніматися по сходах. Олексій піднімався слідом за ним. Чо-
ловік підійшов до дверей своєї квартири і почав вовтузитися із замком. 
Хлопчик хотів проскочити повз нього, але у цей час незграбний сусід 
випустив із рук папку — і листки паперу розлетілися по всій площад-
ці. Олексій зі словами: «Вам допомогти?», не очікуючи відповіді, почав 
визбирувати речі сусіда.

За мить сусід, узявши з вдячністю папку, знову спробував відчинити 
двері, але з його лівої руки вислизнув портфель. Олексієві стало шкода 
сивочолого сусіда, неуважного й одинокого. Хлопець підняв портфель і 
запропонував: «Я допоможу вам», підтримуючи портфель у своїх руках.

Сусід ствердно кивнув, і за мить вони опинилися у квартирі сусіда.
У кімнаті було багато ікон, в кутку світилася лампадка, під нею на 

тумбочці лежала товста книга. На стіні висів великий дерев’яний хрест.
Олексій із цікавістю розглядав ікони, забувши про похмурий день, 

незрозумілу задачу і поганий настрій. Враз хлопчик почув голос, нена-
че десь здалека:

— Мене звати Петро Сергійович. Я працюю в інституті викладачем 
математики. Дякую тобі за допомогу.

Як тільки Олексій почув слово «математика», що прозвучало наче 
грім з ясного неба, для нього все навкруги посіріло, вмить повернувся 
похмурий день та нерозв’язана задача.

Петро Сергійович, помітивши переміну на обличчі хлопчика, повто-
рив знову:

— Так, так, учителем математики, і якщо тобі буде потрібна допомо-
га — звертайся.

Звичайно, Олексію нічого не залишалося робити, як розповісти сусі-
дові про все. Вислухавши хлопчика, Петро Сергійович промовив:
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— Ну що ж, давай помолимося і попросимо Бога допомогти нам ро-
зібратися у задачі. Адже він сам говорив: «Просіть, і буде вам дано».

Петро Сергійович підійшов до ікони і почав молитися. Хлопчик став 
поряд із ним і намагався повторювати кожне слово.

— Допоможи нам, Боже! — закінчив Петро Сергійович.
Потім вони удвох сіли за стіл і почали обговорювати задачу. Через 

декілька хвилин Олексію все прояснилося, його радості не було меж. 
Хлопчик запитав:

— А що, якщо молитися, то Бог завжди буде допомагати робити 
уроки?

— Звичайно, хлопчику. Молися душею — і Бог почує тебе.
С. Радкевич

***
Світильнику моїх убогих днів,
Самотність освітив мою Ти радо,
Я Бога у житті зустрів,
Він в серці запалив живу лампаду.

Ісусе милий, як же я зрадів,
І холоду людського скресла крига,
Коли від світла чистого прозрів,
Коли душа почула поклик неба.
               Б. Малий
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